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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jakémírybyl splněn):
Celkově práce svým obsahemodpovídástanovenému
cíli.

2. oBsAHovÉ
ZPRACOVÁNÍ (náročnost,tvůrčípřístup' proporcionalita
teoretickéa vlastnípráce, vhodnostpříloh apod'):
V pwní kapitole věnované ana|ýze r,1ichozíhotextu autorka podala věcnou charakteristiku
základníchrysůtextu.
pÍopracovanouvšakpovaŽujipodkapitolu2.4 Syntaktická rovina textu ( str.6 ).
Za nedostatečně
Následujícíkapitola nesoucí název Teorie překladu je zpracována pečlivě. Doporučila bych
pouze vynechat některéinťormace,kterénemají přímý vztah k práci ( zmínky o teorii
překladu,psycho1ogiipřekladuapod.na str.8-9 ).
uměleckého
Strukturapráce vykazuje určitéproporčnínedostatky.Kapitola o teorii překladu má rozsahll
stran a je členěnana 6 podkapitol' zatímcopřekladatelskýkomentář - jádro samostatné
práce má rozsah2,5 stránky a je zpracováxtznačněpovrchně.
Z hlediska překladu se jedná o text průměrné
náročnosti.Autorce se podařilo vyhotovit překlad
dobrých kvalit, i když se v něm vyskytly chyby jak překladové,tak občas i gramatické.
Překladovéchyby se týkajípřevodunázvůa jmen ( Muuxoeofpadurye;přepisjmen - str.l9 ) a
takéoznačenínorcm:ISo / IIC) - sÍr.36-37.
Jsou používánysmyšlenézkratky: TTIJ' o6. - str.2|,
33. Vyskytly se faktickéchyby: 933 n.l. bylo převedeno1ako933 Do a. e. -str'3l, desetitisíce
turistůpřevedenodecnmt mucaq mypucmos. str.42,finanční
tok bylo převedenoýuuaucoaatii
- str.29,nadále významně přispívá /
zod - sÍr.|9,nárůstvýstavy / noeatweuuecmpoumenbcmaa
3Haqume]bHonpolonctaem aHocumbarnač - str.40.Přijatémuúzu neodpovídápsaníčíselných
Údajts:2 nonoauua]9 aexa' s Mopme 2009 - str.28,30 atd. objevuje se nejednotnostv překladu
názvtt:Illuseru'crce/ Illuseut.cxue nuasaaočat- str'29, Benxe rlonoaru1e/ BeLtuxerlonoau4e str.43.Nevhodnéje rovněžtransliterovat
kontaktníadresudo azbuky- str.20.Byl chybnězvolen
- str.18.
pesynamamu/ nocnečcmaun
kontextovýekviva|ent.'
gramatickéchyby: a cpečueňEapontl - str.18;9'9 uulnuouoe . str.),9;
Vyskytly se občasné
snaleuue oxpaHHblxMapoK . sÍr.29;o Kaqecmaenuaa, npečlazaeuo,rz...str.35;
s npaKmuKesIr.34;o6 emw ueeamultibrxnztenazi - str.38apod.

Komentář k překladu je velmi nepropracovaný,neúplný.Autorka v něm mylně prezentuje
modulaci, a to jak příklad, tak zařazeni postupu z hlediska překladatelskéteorie ( str.44 ).
Nesprávnéj sou příklady gramatickýchtransformací
( str.45'bod 5.2 ). Pojednánío překladu číslovekje povrchní,převod odbornýchtermínů-jádro
problematiky- je pojednánna šestiřádcíchs mizivou yy'povědníhodnotou.
Slovníčekje zptacován přehledně. Pouze v jednom případě není použit u slovníkovéhohesla
výchozítvar ( nealkoholické- str.48) a nesprávnějsou řazeny víceslovnévýrazy.
Záv# práce je spíšesouhmem tvrzeni, chybíargumentace.Některéformulace v práci považuji
za méněšťastné,
např.: mpemb, elasa paccKa3btsaeme o6u1euo nepeaoče- str.55,bylo třeba
dávatpozor při překladu číslovek- str.50).

3. FORMÁLNÍ Úpnava
Qazykovy projev, spťávnostcitace a odkazůna
literaturu,grafickáúprava,přehlednostčlenění
kapitol' kvalita tabulek'grafira
přílohapod.):
Po ťormálnístránceje práce přehledná, graficky členěná.Přesto i v tétooblasti vykazuje určité
nedostatky. Slovník by bylo vhodnějšísituovatdo příloh a bylo třeba dodržetv něm jednotnou
jednotlivých částípráce v obsahu.V souvisiosti s tim
velikost písma.Chybnéje číselné
značení
pak autorka v Resumé dochazí k závéru, že práce obsahuje 11 kapitol, coŽ neodpovídá
skutečnosti.
Na str'S v kapitole Teorie překladu autorkaopakovaněpoužíváodkaz na zdroj,kteý neníuveden
v seznamuliteratury- Komissarov ( 1990:1).

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkoý dojem z diplomovépráce,
silnéa slabéstráíky, oťiginalitamyšlenekapod.):
Výslednýpřekladje adekvátní
uýchozímu
textu.Vyskyly se v něm překladové
i gramatické
chyby' většina z ních byla již výše zmíněna.ZávaŽným nedostatkemje slabá znalost teorie
překladu, což se nakonec velmi zásadně projevilo na špatnékvalitě komentáře. Výsledné
hodnoceníjeovlivněnoi nedostatkyve formálníúpravě.

5. oTÁZKY A PŘIPoMÍNKY DoPoRUČENÉ K BLIŽŠÍMUVYSVĚTLENÍ
PRI OBHAJOBĚ fiednaažtři):
1. Vysvětleterozdílmezi modulacía překladatels(ým
rozšířením.
Uved'tepříkladyna zák|adě
Vašípráce.Kam řadímeobapostupy?
2. Jak se postupuje
při překladutermínů?
Charakterizujte
na konkétním
příkladuVášpostup.

6. NAVRHoVANÁZNÁMKA

(výbomě' velmi dobře, dobře, nelyhověl): dobře . nelyhověl
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